
महाराष्ट्र पशु व मत्स्य ववज्ञान ववद्यापीठामार्फ त 
चालववण्यात येणारे दुग्धतंत्रज्ञान,  मत्स्य ववज्ञान 
पदवी अभ्यासक्रम, डॉ बाळासाहेब सावंत कोकण 
कृवि ववद्यापीठामार्फ त चालववण्यात येणारे मत्स्य 
ववज्ञान पदवी अभ्यासक्रम व महात्समा रु्ल े कृवि 
ववद्यापीठामार्फ त चालववण्यात येणारे पशुसंवधफन 
पदवी अभ्यासक्रमाचं्या प्रवशेाकरीता सामावयक 

प्रवशे परीक्षा  (CET) लागू करण्याबाबत... 

महाराष्ट्र शासन 
कृवि, पशुसंवधफन, दुग्धव्यवसाय ववकास व मत्स्यव्यवसाय ववभाग 

शासन वनणफय क्रमाकं : मपवव 2017 / प्र .क्र.  57 / म्हापसू 
मंत्रालय वव्तार, मंुबई-400 032 
वदनाकं :- 23 रे्ब्रवुारी, 2018 

 
वाचा :- 1) शासन वनणफय, कृवि, पशुसंवधफन, दुग्धव्यवसाय ववकास व मत्स्यव्यवसाय ववभाग क्र. 

मपवव 2017/प्र. क्र. 57/म्हापसू, वदनाकं 9 ऑग्ट, 2017 
 2) अवधसुचना, ववधी व न्याय ववभाग क्र 28, वदनाकं 17 ऑग्ट, 2015 
 3) महाराष्ट्र कृवि वशक्षण व संशोधन पवरिद, पुणे याचंे क्र मकृप/वशक्षण -1/प्र.क्र.     
     5616/200 अ/2018, वदनाकं 23 जानेवारी 2018 चे पत्र. 
 4) महाराष्ट्र पशु व मत्स्य ववज्ञान ववद्यापीठ, नागपूर याचंे क्र मपमवववव/ ववद्या/ पप 
/259/5471/2018, वदनांक 05 रे्ब्रवुारी 2018 च ेपत्र  

 5) अवधसुचना, कृवि, पशुसंवधफन, दुग्धव्यवसाय ववकास व मत्स्यव्यवसाय ववभाग 
समक्रमाकं, वदनाकं:  23 रे्ब्रवुारी, 2018 

प्र्तावना : 
महाराष्ट्र ववना अनुदावनत खाजगी व्यावसावयक शैक्षवणक सं्था (प्रवशे व शुल्क वववनयमन) 

अवधवनयम, 2015 (2015 चा महाराष्ट्र अवधवनयम क्र. 28),  अंतगफत, बी.टेक (डी.टी.) / बी.एर्.ए्सी / 
बी.ए्सी.( ऑनसफ ) पशुसंवधफन या अभ्यासक्रमास संदभफ क्र 5 येथील वदनाकं 23 रे्ब्रवुारी 2018 च्या 
अवधसूनेन्वये “व्यावसावयक शैक्षवणक अभ्यासक्रम” म्हणनू घोवित व अवधसूच व त करण्यात आले आहे.    

राज्यातील महाराष्ट्र पशु व मत्स्य ववज्ञान ववद्यापीठ व कृिी ववद्यापीठाकडून मान्यताप्राप्त व 
संलग्नता प्राप्त असलेल्या कायम ववनाअनुदावनत खाजगी महाववद्यालयांमधील उपरोक्त अभ्यासक्रमासंाठी 
सामावयक प्रवशे पवरक्षा आवण प्रवशे प्रवक्रया याबाबतची कायफवाही उक्त अवधवनयमाच्या कलम 23 अन्वय े
तयार करण्यात आलेल्या वनयमातील तरतूदीनुसार आयुक्त, सामावयक प्रवशे पवरक्षा तथा सक्षम प्रावधकारी 
याचं्याकडून करण्यात येणार आहे. तथावप, राज्यातील शासन मान्यता प्राप्त व ववद्यापीठातंगफतचे घटक 
(शासकीय) महाववद्यालयांमधील उक्त नमूद व्यावसावयक शैक्षवणक अभ्यासक्रमासंाठी सामावयक प्रवशे 
पवरक्षा आवण प्रवशे प्रवक्रया याबाबत कोणती कायफवाही अवलंवबण्यात यावी, याबाबत ्पष्ट्टता नसल्याने, ही 
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सु्पष्ट्टता व एकवाक्यता आणण्याच्या दृष्ट्टीने राज्यातील शासन मान्यता प्राप्त व संदभाधीन क्र 5 येथील 
वदनाकं 23 रे्ब्रवुारी 2018 च्या अवधसूचनेन्वये घोवित व अवधसूवचत करण्यात आलेल्या व्यावसायीक 
शैक्षवणक अभ्यासक्रमासंाठी सामावयक प्रवशे पवरक्षा आवण प्रवशे प्रवक्रया उक्त अवधवनयमाच्या कलम 23 
अन्वये तयार करण्यात आलेल्या वनयमातील तरतूदीनुसार आयुक्त, सामावयक प्रवशे पवरक्षा तथा सक्षम 
प्रावधकारी याचं्या ्तरावरुन राबववण्यात यावी, असा शासनाने वनणफय घेतला आहे. 

 

2.  तरी, सवफ सबंवधतानंी अवधवनयमातील तरतुदीनुसार आवण शासनाकडून वळेोवळेी देण्यात आलेल्या 
वनदेशानुसार पुढील कायफवाही करावी.  
 

3.         सदर शासन वनणफय महाराष्ट्र शासनाच्या www.maharashtra.gov.in या  संकेत्थळावर उपलब्ध 
करण्यात आला असून त्सयाचा संकेताक 201802231717488801 असा आहे. हा आदेश वडजीटल 
्वाक्षरीन साक्षावंकत करुन काढण्यात येत आहे. 

महाराष्ट्राचे राज्यपाल याचं्या आदेशानुसार व नावाने, 
 
 

                ( वकरण कुरंुदकर )  
                               शासनाचे सवचव 

प्रत, 
1. मा.राज्यपाल-वन-कुलपती याचंे सवचव, राजभवन, मंुबई 
2. मा.मुख्यमंत्री याचंे अपर मुख्य सवचव, मंत्रालय, मंुबई 400 032 
3. अपर मुख्य सवचव (कृिी), कृिी व पदुम ववभाग, मंत्रालय, मंुबई 400 032 
4. महासंचालक, महाराष्ट्र कृवि वशक्षण व संशोधन पवरिद, 132/ ब, भाबंुडा, भोसले नगर, पुणे 
5. आयुक्त, कृिी/ पशुसंवधफन/ मत्स्यव्यवसाय/दुग्धव्यवसाय, महाराष्ट्र राज्य 
6. मा.मंत्री (पदुम) याचंे खाजगी सवचव, मंत्रालय, मंुबई 400 032 
7. मा.राज्यमंत्री (पदुम) याचंे खाजगी सवचव, मंत्रालय, मंुबई 400 032 
8. आयुक्त, सामावयक प्रवशे पवरक्षा (CET) तथा सक्षम प्रावधकारी, 305, गव्हनफमेंट पॉवलटेक्क्नक 

वबल्ल्डग, 49, खेरवाडी, अवलयावर जंग मागफ, बादं्रा-पूवफ, मंुबई-51. 
9. कुलगुरु/ कुलसवचव, महाराष्ट्र पशु व मत्स्य ववज्ञान ववद्यापीठ, नागपूर 
10. कुलगुरु / कुलसवचव, डॉ.बाळासाहेब सावतं कोकण कृवि ववद्यापीठ, दापोली, वज रत्सनागीरी 
11. कुलगुरु / कुलसवचव, महात्समा रु्ले कृवि ववद्यापीठ, राहूरी, वज. अहमदनगर  
12. सह सवचव, कृवि व पदुम ववभाग, मंत्रालय, मंुबई 400 032   
13. महालेखापाल, महाराष्ट्र 1 / 2 (लेखापवरक्षा / लेखा व अनुज्ञयेता) मंुबई / नागपुर, 
14. वनवड न्ती, मार्सु, पदुम ववभाग, मंत्रालय, मंुबई 400 032.  

http://www.maharashtra.gov.in/
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